
Ξέρετε, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὁ Σεπτέμβριος
ἔχει πολλὲς γιορτές· ἀλλὰ ἡ πιὸ τρανὴ ἀπ᾽

ὅλες εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ σταυροῦ. Θὰ δοῦμε
λοιπὸν τώρα, ὅτι ὁ σταυρὸς θαυματουργεῖ.

* * *
Κάνει θαύματα ὁ τίμιος σταυρός; Ἀμέτρη-

τα. Ποιό πρῶ  το καὶ ποιό δεύτερο νὰ ποῦμε; Ἂς
ἀρχίσουμε μὲ μερικὰ ἀπὸ τὴν παλιὰ ἐποχή.
⃝ Ὅταν ὁ Μωυσῆς μαζὶ μὲ τὸ λαὸ ἔ φθασαν
στὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα, πίσω τοὺς κυνηγοῦσαν
οἱ ἐχθροί. Τότε ἐκεῖνος ὕψωσε τὸ ῥαβδί του,
ἔκανε τρεῖς φο ρὲς σταυρὸ ἐπάνω στὰ νερά, κι
ἀμέσως ἔγινε θαῦ μα· τὰ νερὰ σχίστη καν, στά-
θηκαν δεξιὰ κι ἀριστερὰ σὰν ντουβά ρια, φά-
νηκε ὁ πάτος τῆς θάλασσας, ἄ νοιξε δι άδρο-
μος, κι ἀπὸ κεῖ μέσα πέρασαν ὅ λοι, ἄν θρωποι
καὶ ζῷα, χωρὶς νὰ βραχοῦν τὰ πόδια τους. Γι᾽ αὐ -
τὸ ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει «Σταυρὸν χα ράξας
Μωσῆς… τὴν Ἐρυθρὰν δι έ τεμε…» (κατα βασ. Ὑψώσ.).
Οἱ ἐχθροὶ μπῆκαν κι αὐ τοὶ μὲ τὰ ἅρματα καὶ τὸ
στρατό τους στὸ διάδρομο, κι ὅταν ἦταν ὅλοι
μέσα μαζὶ μὲ τὸ βασιλιᾶ τους, τότε ὁ Μωυσῆς
ἀπ᾽ τὴν ἀ πέναντι ὄχθη σταύρωσε πάλι μὲ τὸ
ῥαβδί του τὴ θάλασ σα καὶ τὰ νερὰ ἑ νώθηκαν
πνίγοντας τοὺς Αἰγυπτίους (βλ. Ἔξ. κεφ. 14ο).
⃝ Δεύτερο θαῦμα. Οἱ Ἑβραῖοι βάδιζαν μέσα
στὴν ἔρημο, χιλιάδες κόσμος, μὰ δὲν εἶχαν στα-
 λαγματιὰ νερό. Στὴν Μερρὰ βρῆ καν νερό, ἀλλὰ
δὲν μποροῦσαν νὰ τὸ πιοῦν· ἦ ταν πικρό, φαρμά-
 κι, καὶ γόγγυζαν στὸ Μωυσῆ. Τότε ἐκεῖνος ἔ -
κανε ἕ να σταυρουδάκι ἀπὸ ξύλο, τὸ ἔβαλε μέ-
 σα στὸ νερό, κι ἀμέσως τὸ πικρὸ νερὸ ἔγινε
γλυκό. Ἤ πιαν ὅλοι καὶ δροσίστηκαν (βλ. ἔ.ἀ. 15,22-26).
⃝ Ἄλλο θαῦμα. Ὅταν οἱ Ἑβραῖοι πολε μοῦσαν μὲ
τοὺς Ἀμαληκῖτες, κινδύνευαν νὰ νικη θοῦν. Τό-
τε ὁ Μωυσῆς ἀνέβηκε σὲ μιὰ κο ρυ φὴ καὶ πα-
ρακολουθοῦσε τὴ μάχη. Κ᾽ ἐ πει δὴ τὸ σῶ μα τοῦ
ἀνθρώπου ἂν ἀνοίξῃ τὰ χέρια σχηματί ζει σταυ-
ρό, ὁ Μωυσῆς ἅπλωνε τὰ χέρια· κι ὅσο εἶχε τὰ
χέρια ἁπλωμένα, οἱ Ἑβραῖοι νικοῦσαν, ὥσπου
πῆραν φαλάγγι τοὺς ἐχθρούς (βλ. ἔ.ἀ. 17,8-16).

* * *
Ὑπάρχουν κι ἄλλα θαύματα στὴν παλαιὰ δι -

αθήκη, ἀλλὰ τώρα πάω σὲ νεώτερα θαύματα.
⃝ Τὸ πρῶτο θαῦμα ἔγινε στὸν Μέγα Κωσταν -
τῖνο. Ὅταν ἦταν ἔξω ἀπ᾽ τὴ ̔Ρώμη, κινδύνευε
νὰ τὸν νικήσουν οἱ ἐχθροί του. Τότε εἶδε τὴ νύ-
 χτα στὸν οὐρανὸ ἕνα θαυμαστὸ σημεῖο· ἄγγε-
 λοι σχημάτισαν μὲ ἄστρα ἕνα σταυρὸ καὶ γύ-
ρω του τὰ λόγια «ἐν τούτῳ νίκα». Ἀπὸ τὸ ὅ ρα-
 μα αὐτὸ ἔκανε τὴν πρώτη χριστι α νικὴ σημαία,
νίκησε τοὺς ἐ χθρούς του καὶ μπῆκε στὴ ̔Ρώμη.

Κάτι παρόμοιο ζήσαμε κ᾽ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες.
Οἱ Τοῦρκοι ἦταν μυρμηγκιὰ καὶ οἱ Ἕλληνες
μιὰ φούχτα· μὰ πίστευαν οἱ πρόγονοί μας καὶ
μὲ τὴν πίστι στὸ Χριστὸ καὶ φλάμ πουρο τὸν τί-
μιο σταυρὸ νίκησαν καὶ λευτέρωσαν τὸν τόπο.
⃝ Ἄλλο θαῦμα. Ὁ ἅγιος Κωσταντῖνος τιμοῦ σε
τὸ σταυρό· καὶ ἡ ἁγία του μητέρα, ἡ Ἑ λένη,
πῆ γε στοὺς Ἁγίους Τόπους τὸ 325 μ.Χ., ἔβαλε ἐρ -
γάτες νὰ σκάβουν, νὰ βρεθῇ ὁ σταυρός. Ἀ πελ-
πι σμένη παρακαλοῦσε τὸ Θεό. Σκάβον τας τό-
τε, ἡ ἀξίνη σκόνταψε πάνω σὲ κάτι δοκάρια·
ἦταν οἱ τρεῖς σταυροί, ὁ ἕνας τοῦ Χριστοῦ καὶ
οἱ δυὸ τῶν δύο λῃστῶν. Ποιός τώρα ἦταν τοῦ
Κυρίου; Ἐκείνη τὴν ὥρα περνοῦ σε μιὰ κηδεία.
Ἀγγίζουν τὸν ἕνα σταυ ρὸ στὸ νεκρό, τίποτα· ἀγ -
γίζουν τὸ δεύτερο σταυ ρό, τίποτα· μόλις ἄγγι-
ξαν τὸν τρίτο, ὁ νεκρὸς ἀναστήθηκε. Ἔτσι
βρῆ καν τὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου, καὶ τότε τὸν
ὕ ψωσαν καὶ ἔψαλαν ὅλοι γονατιστοὶ μὲ τὸν
πατριάρχη Μακάριο τὸ «Κύριε, ἐλέησον».
⃝ Θὰ σᾶς διηγηθῶ καὶ ἕνα θαῦμα σχετικὸ μὲ
τὸν βίο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ὁ ἅγι -
ος Κοσμᾶς ὅπου κήρυττε συνήθιζε νὰ στήνῃ
σταυρό. Πῆγε λοιπὸν καὶ κάπου κοντὰ στὰ Τρί-
 καλα τῆς Θεσσαλίας, ἔ στησε ἕνα σταυρό, ἀπὸ
κάτω ἔβαλε ἕνα σκαμνὶ κι ἀπὸ ᾽κεῖ κήρυξε.
Ὅταν βασίλευε ὁ ἥλιος, πέρασε καβάλλα ἕ -
νας πασᾶς, εἶδε τὸ σταυρὸ καὶ θύμωσε. Κατέβη -
κε ἀπ᾽ τὸ ἄλογο, πῆρε σκεπάρνι, διέλυσε τὸ σταυ-
  ρό, τὸν ἔκανε σα νίδες, τὶς φόρτωσε στὸ ζῷο,
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πῆγε στὸ σπίτι του, ἔκανε ὁ ἀθεόφοβος τὰ ξύ-
 λα κρεβάτι κ᾽ ἔ πεσε νὰ κοιμηθῇ! Κοιμήθηκε;
Ποῦ νὰ κοιμη θῇ! Τὰ μεσάνυχτα ἔγινε σεισμός,
τραντάχτηκε ὅλο τὸ σπίτι – μόνο τὸ δικό του, τὰ
ξύλα τὸν ἀναποδογύρισαν κ᾽ ἔπεσε κάτω μπρού-
 μυτα, χτύπησε, ἔτρεχαν αἵματα, καὶ τότε φώ-
ναξε· Ἀ μὰν χάνομαι, μὲ τιμωράει ὁ σταυρός!
Τὴν ἄλ λη μέρα πῆρε τὰ ξύλα, τὰ συναρμολό-
γησε, τὰ ἔ κανε πάλι σταυρό, τὸν ἔβαλε στὴν
πλάτη, τὸν πῆγε ὁ ἴδιος στὸ μέρος ποὺ ἦταν,
τὸν ἔ στησε, τοῦ ἄναψε καντήλι, καὶ κάθε βρά-
 δυ περνοῦσε ἀπὸ ᾽κεῖ καὶ τὸν προσκυνοῦσε.

* * *
Τέτοια θαύματα κάνει ὁ τίμιος σταυρός.

⃝ Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, στὸν τόπο μας δὲν
πρέπει ν᾽ ἀκούγεται βλαστήμια. Ἂν ἀκούσε-
τε βλαστήμια, μὴν τὸ ἀνεχθῆτε. Τὸ νὰ βλα-
στημήσῃ κανεὶς τὸ σταυρὸ εἶνε σὰν νὰ πάρῃς
τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ νὰ τὴν κάνῃς πα-
τσαβούρα. Καταραμένο τὸ μέρος ποὺ ἀκού-
γεται βλαστήμια. Ἂν ἀκούσετε τὸν ἄντρα σας
νὰ βλαστημήσῃ τὰ θεῖα, τὴν ἡμέρα ἐκείνη νὰ
μὴ φᾶτε. Νὰ πῆτε· Ἄντρα, μὲ πίκρανες. Κι ἅ -
μα ἀκούσετε μικρὸ παιδὶ νὰ πῇ κακὸ λόγο γιὰ
τὸ Θεό, νὰ τοῦ βάλετε πιπέρι στὴ γλῶσσα.
⃝ Ἔπειτα πρέπει νὰ κάνετε τὸ σταυρό σας κα-
 νονικά. Μερικοὶ κάνουν τὸ σταυρό τους σὰν νὰ
παίζουν βιολί. Ὄχι, δὲν εἶνε σταυρὸς αὐτός.
Ὁ κανονικὸς σταυρὸς εἶνε προσευχή, εἶνε ὅ -
πως ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Θὰ ἑ -
νώσῃς τὰ τρία δάχτυλα, διότι πιστεύουμε εἰς
Τριαδικὸν Θεόν, Πατέρα Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦ -
μα· Παναγία Τριάς, ἐλέησε τὸν κόσμο. Ἔπειτα
τὰ τρία δάχτυλα, κολλημένα, θὰ τὰ φέρῃς ἐ -
πάνω στὸ κούτελο· πρῶτον γιατὶ πατρίδα μας
εἶνε ὁ οὐρανὸς καὶ προορισμός μας εἶνε νὰ
πᾶμε ἐκεῖ, καὶ δεύτερον διότι ἀπὸ τὰ οὐράνια
ἦρθε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· σὰν ἀε -
τὸς χαμήλωσε καὶ ἦρθε στὴ γῆ. Γι᾽ αὐτὸ λοι -
πὸν λέμε· Χριστέ, σ᾽ εὐχαριστοῦμε, διότι, ἐνῷ
ἤσουν στὰ οὐράνια, κατέβηκες κάτω στὴν κοι-
 λιὰ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου γιὰ νὰ μᾶς κά -
νῃς Χριστιανούς. Μετὰ στὰ δεξιά, γιὰ νὰ θυμη -
θοῦμε τὸν καλὸ λῃστὴ καὶ νὰ ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς
τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ
βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). Καὶ τέλος στὰ ἀριστε-
ρά, μὲ τὴν ἔννοια· Θεέ μου, νὰ μὴν πᾶμε κ᾽ ἐ -
μεῖς μὲ τοὺς ἀμετανοήτους ἁμαρτωλούς,
ποὺ ὁ Χριστός θὰ τοὺς βάλῃ στὰ ἀριστερά του.
Αὐτὴ εἶνε ἡ σημασία τοῦ σταυροῦ. Κάποιοι,
ἐνῷ ὁ Χριστὸς δὲν ντράπηκε γυμνὸς νὰ καρ-
φωθῇ στὸ σταυρό, αὐτοὶ ντρέπονται νὰ κά-
νουν τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ.
⃝ Χρειάζεται ὅμως καὶ νά ᾽χουμε καθαρὰ καρ-

διὰ καὶ σῶμα. Καὶ ἐδῶ θὰ σᾶς διηγη θῶ κάτι
ποὺ ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἕνας
τσοπᾶνος ἤθελε νὰ γίνῃ βασιλιᾶς καὶ κα τέφυ-
γε σ᾽ ἕνα μάγο. Αὐτὸς τοῦ ἔγραψε ἕνα χαρ τὶ
καὶ τοῦ εἶπε νὰ πάῃ τὴ νύχτα στὸ νεκροτα-
φεῖο νὰ τὸ ῥίξῃ πάνω στὰ μνήματα. Ὅταν τὸ
ἔ κανε αὐτό, ἐμφανίστηκαν οἱ δαίμονες, αὐ -
τὸς φοβήθηκε, ἔκανε τὸ σταυρό του, κ᾽ ἐκεῖ -
νοι ἔ φυγαν. Βλέποντας τὴ φιλοδοξία του ὁ
μάγος τὸν ἔ στειλε πάλι νὰ κάνῃ τὸ ἴδιο, προη-
γουμένως ὅμως τὸν ἔβαλε νὰ σκοτώσῃ ἕνα
παιδὶ καὶ νὰ τοῦ φέρῃ τὴν καρδιά του. Ὁ τσο -
πᾶνος, μπροστὰ στὸ νὰ γίνῃ βασιλιᾶς, ἔκανε
τὸ ἔγ κλημα. Ὅταν ὅμως πῆγε στοὺς τάφους
καὶ ἐμ φανίσθηκαν πάλι οἱ δαίμονες, ὅσο κι ἂν
ἔκανε τὸ σταυρό του ἀπὸ φόβο, αὐτοὶ δὲν ἔ -
φευγαν. Γιατί; Τὸ καταλαβαίνετε· διότι τώρα
εἶχε τὰ χέρια του βουτηγμένα στὸ ἀθῷο αἷμα.

* * *
Τὰ καταλάβατε αὐτά, ἀγαπητοί μου; Ἐὰν

τὰ καταλάβατε, ἔχετε χρέος νὰ ἐκτελῆτε πι-
στὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός, ὅπως μᾶς
ἔδωσε 10 δάχτυλα, ἔτσι μᾶς ἔδωσε καὶ 10 ἐν -
τολές. Κι ὅπως κανείς δὲν κόβει οὔτε ἕνα δά-
χτυλό του, ἔτσι δὲν  πρέπει νὰ κόψουμε καμ-
μία ἐντολή. Ὅποιος κόψῃ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ,
θὰ τὸν κόψῃ ὁ Θεός.

Οἱ ἐντολὲς εἶνε δέκα. Δὲν ἔχω καιρὸ νὰ σᾶς
τὶς ἐξηγήσω ὅλες· θὰ ἐξηγήσω μόνο μία, ἐκεί-
νη ποὺ λέει· «Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις
πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ
σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἔξ. 20,9-10. Δευτ. 5,13-14).
Μὲ ἁπλᾶ λόγια· Ἕξι μέρες θὰ δουλεύῃς, ἡ δου-
 λειὰ εἶνε ἀπ᾽ τὸ Θεό. Τὴν Κυριακὴ ὅμως ὅλοι
νὰ βρίσκωνται μέσα στὴν ἐκκλησία. Διαφορε-
τικὰ τί θὰ συμβῇ· τὰ λέει ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
Ἂν δὲν πᾷς στὴν ἐκκλησιὰ νὰ εὐχαριστήσῃς τὸ
Χριστό, μὴν περιμένεις προκοπή. Αὐτὰ λέει ὁ
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καὶ αὐτὰ παρατηροῦ με.

Τί εἶνε ἡ Ἐκκλησία; Εἶνε τὸ μαντρὶ τοῦ Χρι-
στοῦ μας. Καὶ ὅπως πρόβατο ποὺ μένει ἔξω
ἀπ᾽ τὸ μαντρὶ τὸ τρώει ὁ λύκος, ἔτσι καὶ Χριστι -
ανὸς ποὺ μένει ἔξω ἀπὸ τὴ μάντρα αὐτὴ τοῦ
Χριστοῦ θὰ τὸν φάῃ ὁ λύκος. Ἀπὸ τὶς 168 ὧρες,
ποὺ ἔχει ἡ ἑβδομάδα, ὁ Χριστὸς σοῦ ζητάει 1
ὥρα τὴν Κυριακή, νὰ ἐκκλησιασθῇς καὶ νὰ τὸν
λατρεύσῃς. Γι᾽ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ, μόλις ἀ -
κοῦτε τὴν καμπάνα, ἐλᾶτε στὴν ἐκκλησιά.

Εὔχομαι, ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου νὰ φυλάῃ
τὰ ὑπάρχοντα καὶ τὶς οἰκογένειές σας, τὰ παι-
διά, τοὺς γέρους, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγά-
 λους, νὰ σᾶς σκεπάζῃ ἄγγελος τοῦ Κυρίου καὶ
νά ᾽στε εὐλογημένοι εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.
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